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4 1 icalaca Noua a apârut ş i s-a dezvoltat în perioada interbelica, fiind 
fV#l  o prelungire spre vest a cartierului de azi Micâlaca (denumita acum 
f ▼ V'veche"), fostul sat Ytelaka, menţ ionat documentar în anul 1177, 

ca o donaţ ie a regelui Bela III că tre capitlul din Orod (comuna Vladimirescu, 
fosta Glogovâţ ). încâ de la început, locuitorii acestei noi aş ezâri, în mare parte 
români, s-au dovedit buni creş tini, dornici sâ-ş i duca viaţ a sub oblă duirea bi
sericii. în acest scop, pe data de 10 mai 1925, intervin la forurile superioare 
bisericeş ti pentru înfiinţ area unei parohii ortodoxe. Ministerul Cultelor ş i 
Artelor, cu o adresa din 18 septembrie 1925, accepta înfiinţ area parohiei 
care numâra atunci 408 credincioş i. Primele slujbe religioase au fost oficiate 
într-o sala de curs a ş colii primare de pe strada Fabius. Primul preot slujitor a 
fost pă rintele consilier Caius Turicu (1925-1927). De atunci ş i pânâ în 
prezent, un ş ir de preoţ i vrednici a pă storit în aceasta parohie: Cornel 
Mureş an (1927-1928), Romulus Furdui (1928-1939), loan Buţ iu (1939- 
1956), Dumitru Gornic (1956-1959), Aurel Jiva (1959-1973), Victor Biliboacâ 
(suplinitor) ş i Terentie Mihiţ (1973), Nicolae Marcu (de la 1 ianuarie 1974 ş i 
pânâ în prezent), Miron lercan (1979-2003), Gheorghe Oprea (1997-2003). 
Din 2004, slujeş te ş i Adrian Bara, parohul Parohiei Arad-Pasaj-Polivalentâ- 
Podgoria, precum ş i diaconul Marcel Marcu, profesor de religie la Liceul 
Forestier.

Parohia Arad- Micalaca Noua cuprinde credincioş i de pe stră zile Bârzava, 
Calea Radnei, Dosoftei, Lermontov, Liliacului, Viorelelor, Maximilian, Fabius, 
Crinului, Lalelelor, Luncii, Cerbului, Poenei, Mioriţ ei, Prieteniei, Imaş ului ş i 
blocurile 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163,
164, 230, 247, 248, 249, 250, 255.

Biserica
Prin strâdania credincioş ilor ş i sub pă storirea preotului paroh Romulus 

Furdui, la 8 ^plembrie 1930 s-a pus ş i s-a sfinţ it piatra fundamentalâ a 
actualei biserici cu hramul "Sfinţ ii Arhangheli Mihail ş i Gavril". Construirea 
bisericii a durat patru ani (1930-1934) ş i a fost efectuata conform proiectului 
arhitectului Silvestru Rafiroiu, cel care a conceput ş i "Crucea Martirilor" 
("Troiţ a") din parcul Eminescu, precum ş i alte edificii din Arad.

Biserica este aş ezata pe un soclu înalt de piatra cioplita, zidurile sunt de 
cârâmidâ, iar acoperiş ul este învelit cu tabla. Lungimea sa este de 17,50 m, 
iar lâţ imea de 8 m. Interiorul bisericii are o capacitate de 350 de credincioş i.
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Situata lângă ş oseaua 
Arad-Deva (Calea Rad- 
nei, . azi strada Iuliu 
ManiuK ea se aflâ sub 
nivelul acesteia, datoritâ 
construirii viaductului de 
deasupra caii ferate 
Arad-limiş oara, în anii 
'77 J78, fapt care a de
terminat o înă lţ are 
respunzâtoare a ş oselei 
însă ş i.

co-

Arhitecfura
Biserica "Sfinţ ii Ar

hangheli Mihail ş i Ga- 
vril" este construita [z: 
un plan triconc, cu doua 
turle octogonale, una pe 
naos ş i cealaltâ pe 
pronaos. Absida altaru
lui ş i absidele laterale 
sunt ridicate pe cinci 
laturi ale unui poligon. 
In interior, absidele sunt 
semicirculare. Pronaosul 
este supralârgit (4x8 m). 
In dreptul lui, în exteri
or, a fost plasata o con
strucţ ie speciala care 
adă posteş te scara de 
urcare în balcoanele 
pronaosului. La nivelul 
balcoanelor a fost con
struit un cafas amplu, 
sprijinit pe stâlpi puter
nici.

pe

Plastica arhitectoni
ca evoca pe cea de la 
biserica mă nă stirii Dea-

TtL££?îtă de episcopul Aradului, dr. An

-T-:



Iu, ctitorita de Radu cel Mare, în anii 1499-1501, model preluat de princi
palele monumente de arhitectura religioasa din Ţ ara Româneasca, în seco
lele al XVI-lea ş i al XVII-lea. Un brâu median, cu secţ iune semicirculara, 
împarte faţ adele în doua rea* 
dreptunghiulare de tencuial 
Reaistrul

listre. Registrul inferior este decorat cu panouri
_ __ hiulare de tencuiala, marcate de muluri cu profil semicircular.
Registrul superior este prevă zut cu arcaturi oarbe, animate în interior cu cer
curi realizate în mulurâ cu aceeaş i secţ iune semicirculara.

Motivul arcaturii este reluat, la dimensiuni mai mici, la baza celor doua 
turle. Tamburii turlelor au pe fiecare faţ a câte o fereastra, marcata de un 
ancadrament cu profil în retragere, terminat cu un arc semicircular. Ferestrele 
sunt surmontate de o arcaturâ continua, alcâtuitâ din trei ş iruri de denticuli. 
(Motivul denticulilor este repetat la baza acoperiş ului turlelor).

Aceasta succesiune pe verticala a arcelor cu profil semicircular subliniază 
tendinfa de lansare a edificiului bisericii, a că rei silueta, admirabil proporţ io- 
natâ, zveltâ, cu o ornamentaţ ie minima, dar cu un efect estetic maxim, se 
impune ca o realizare remarcabila a arhitecturii de tradiţ ie bizantino- 
româneascâ din judeful nostru.

în final, menţ ionam un amânunt: pe faţ ada de Vest a bisericii, în cele 
doua panouri slaterale din registrul inferior, arhitectul Silvestru Rafiroiu a 
amplasat doua niş e, în care, în anul 2004, pictorul arâdean Corneliu Artimon 
a reprezentat portretele Arhanghelilor Mihail ş i Gavril.

Pictura murala
Pictura murala acoperâ pereţ ii, bolta ş i suprafaţ a interioara a turlei de pe 

naos. Ea a fost executata în anii 1943-1944, de că tre pictorul Cornel Cenan 
din Cluj, un reprezentant de seama al stilului neobizantin românesc din acea 
vreme. Luând în considerare dimensiunile bisericii ş i posibilită ţ ile oferite de 
suprafeţ ele ce urmau sâ fie pictate, având în vedere numă rul restrâns al aces
tora, pictorul a adoptat un program iconografic redus la esenţ ial. Posedând 
un deosebit simt al monumentalului, Cornel Cenan a preferat scenele ample, 
dar cu pufine personaje, încât ele pot fi "citite" cu uş urinţ a de cei care le 
privesc. Mesajul biblic ş i tâlcul scenelor pictate îş i gă sesc calea directa spre 
mintea ş i inima credincioş ilor. S-a nă scut astfel un ansamblu pictural aerisit, 
impună tor, înnobilat de un colorit adecvat. Predomina un roş u prefios ş i un 
albastru calm care generează o atmosfera propice reculegerii.

în tratarea formelor, Cornel Cenan a recurs la o stilizare avântata, care 
îmbina verva cu tendinfa decorativa. Mai ales în redarea vestimentarei per
sonajelor sfinte, el a introdus o miş care, uneori o învolburare aproape 
"baroca", departe de hieratismul sever tradiţ ional. Totodată , chipurile unor 
sfinţ i au dobândit un caracter mai pregnant uman. Unele reprezentă ri, cum 
ar fi cele ale prorocilor, au devenit veritabile portrete. Nimic nu impreteazâ
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însâ asupra trasaturilor decorative ale ansamblului pictural. Tendinţ a decora
tiva este susţ inuta ş i de plasarea scenelor ş i a portretelor de sfinţ i în chenare 
decorative fastuoase, în care predomina vrejul ş i frunza de acant redata într-o 
stilizare sofisticata. Toate aceste elemente, enumerate mai sus, se armo
nizează într-o pictura, în acelaş i timp, clara ş i somptuoasa, monumentala ş i 
decorativa.

i

PrQgramul iconografic 
1. |n altar
Aici, pictorul a reprezentat tema întrupă rii Mântuitorului lisus Hristos ş i 

tema jertfei.
în concâ: Maica Domnului cu Pruncul tronând între doi îngeri-diaconi. 
în proscomidier: lisus Hristos -Emanuel în potir 
în hemiciclu: - Jertfa lui Avram

- Jertfa lui Cain ş i Abel
a

2. In naos:
Pe cupola turlei: lisus Hristos Pantocrator.
Pe tambur: 16 îngeri 
Pe baza turlei: Liturghia îngereasca 
Pe pandativi: Cei patru evangheliş ti 

*
3. In absidele  laterale:
- Naş terea Domnului (conca absidei de Sud)
- învierea (conca absidei de Nord)
- Prorocii llie ş i Daniil (absida de Nord)
- Prorocii Isaia ş i Ezechiil Daniel (absida de Sud)

Pe bolta:
- Schimbarea la faţ a
- înâlţ area Domnului

Pe peretele de Sud: - Botezul Domnului
Pe peretele de Nord: - lisus pe cruce, Maica Domnului ş i SF. Apostol loan

*
4. In pronaos:
Pe bolta:
- Pogorârea Duhului Sfânt 

Teme din Vechiul Testament:
- Crearea Evei
- Ispitirea $£} Evei (Câderea în pâcat)
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- Izgonirea din Rai
- Cain l-a ucis pe fratele sau Abel
- Legă mântul lui Dumnezeu 

cu Noe
- Moise primind Tablele Legii
- Sodoma ş i Gomora
- Regele David
- Regele Solomon

5. în cafas:  - Sfânta  Ecaterina
- Sfânta Paraschiva
- îngeri

6. în cafas,  că tre naos:
- Nâframa Veronicâi

Planul bisericii Sfinţ ii 
Arhangheli Mihail ş i Gavril ^

—

Dupâ ş ase decenii, prin purtarea de grija a pă rintelui paroh Nicolae Marcu 
ş i a Consiliului Parohial pictura murala a fost restaurata ae pictorii Ana Marcu 
Istrâtescu (Sfântul Altar), pictorii arâdeni Corneliu Artimon ş i Ludovic Sosnac, 
finalizarea lucrârilor de restaurare a picturii din Altar, precum ş i restaurarea 
integralâ a picturii din naos ş i pronaos. Totodatâ, a fost poleit iconostasul cu 
foiţ e aurii de ş lahmetal (lucrârile s-au încheiat în anul 2004).

Iconostasul
în timpul pâstoririi preotului Aurel Jiva (1969-1970), biserica "Sfinfii 

Arhangheli Mihail ş i Gavril" a fost împodobitâ cu un iconostas de lemn, sculp
tat de Filimon Morar din Sântandrei-Simeria, judeful Hunedoara ş i pictat ae 
Eremia Profeta din Bucureş ti. în alcâtuirea programului iconografic, pictorul a 
ţ inut seama de canonul statornicit de tradiţ ie.

în registrul I, de la stânga la dreapta, sunt urmâtoarele icoane: 
Arhanghelul Mihail (pe uş a diaconeascâ ain Nord), Maica Domnului cu 
Pruncul, Bunavestire (pe uş ile împârâteş ti), lisus Hristos-învâţ âtor ş i 
arhanghelul Gavril (pe uş a diaconeascâ din Sud).

în registrul II: Naş terea Domnului, Botezul, Cina ce de Tainâ, învierea ş i 
înâlţ area.

în registrul III: Sfânta Treime încadratâ de cei 12 apostoli.
Deasupra iconostasului: Crucea Râstignirii, încadratâ de Maica Domnului 

ş i apostolul loan (moleniile).
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1 Iul) Jull)!! Amangels Mihail et Gavril", a Arad - Nouvelle Mica Iaca

(R6sum6)
L'dglise orthodoxe roumaine est situ£e preş de la route Arad-Deva. Elle a ete construite 

dans Ies annees 1930-1934, dans le traditionnel style byzantin, specifique â l'architecture 
traditionnelle roumaine pour Ies siecles XVI et XVII, apres Ies projets de l'architecte local 
Silvestru Rafiroiu. Sa silhoutte, admirablement proportionnee, avec une ornamentation mi
nimale (des panneaux decoratifs et des arcs semicirculaires), mais avec un soubtil effet este- 
tique, constitue une remarcable realisation de l'architecture religieuse dans notre viile.

A I'int6rieur, l'âglise est omamentee avec une peinture murale, executee par Cornel 
Cenan, dans Ies annees 1943-1944, dans un style neobyzantin. Un ornement en plus est un 
iconostase somptueux, realise par Eremia Profeta, dans Ies annees 1969-1970.

"Saint Archangels Mihail and Gavril" Church - from New Micalaca, Arad

(Summary)

The Romanian Orthodox Church from Micalaca Noua, Arad, is located near the Arad- 
Deva highway. It has been build between 1930-1934, in the byzantine tradiţ ional style, which 
is typical to romanian religious architecture between XVI and XVII century, based on the 
scheme of local architect Silvestru Rafiroiu. It's slender silhouette, splendid well-balanced, 
with a minimum omaments (decoration panels, semicircled arcs), but with a sublime aesthetic 
effect, constitute a remarcable achievement, of religious architecture from our town.

Inside, the church is decorated with a wall painting, executed by Cornel Cenan, between 
1943-1944, in a neo-byzantine style. A moreover jewel it is a sumptuous iconostasis, painted
by Eremia Profeta, between 1969-1970.
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1. Maica Domnului cu Pruncul tronând între doi
îngeri - diaconi9



In altar, în hemiciclu

i

2. Jertfa lui Avram
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A

In altar, în hemiciclu

3. Jertfa lui Cain ş i Abel i
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,n cupola turlei

!

I

i

i

i

!

• lisus Hristos Pantocrator
i



A

In absida laterala de sud

5. Sfântul 
Proroc 
Ezechiil

13



Pe pandantiviul de nord-est

I

»
l

'

t

i
1
i

. *

i

6. Sfântul 
Evanghelist loan
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Pe pandantiviul de sud-vest

7. Sfântul Evanghelist Marcu
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Pe pandantiviul de nord-vest



Pe pandantiviul de sud-est

i

9. Sfântul Evanghelist 
Matei
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In absida laterala de nord

)
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i
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10. Sfântul 
Proroc 
Daniil
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*
In absida laterala de nord

11. Sfântul 
Proroc
llie
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12. Naş terea Domnului





—

!în conca absidei de nord

13. învierea Domnului





Pe bolta naosului

I

i
!

1 4. Schimbarea 
la fafo j
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Pe bolta naosului

15. înalfarea Domnului 
la Cer

25







:
i:

h
\

w
sim











"
■ - -

:
* • r •

. - ’ • Vv

j?S
*.•

-•r

.

J»|SP:s|
.

[•

-
••

iir'

' •.■ ;s.'

V^'



■ •

21 • Ispitirea







Pe cafas

i
i

i

i

='
■

22. izgonirea 
din Rai



în pronaos, peretele de sud

23. Cain l-a ucis pe fratele sâu Abel









în pronaos, peretele de nord

I

25. Moise primind Tablele Legii
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Pe peretele de est al pronaosului

!
I

■

I

j

*

i

i

)
■ >

26. Regele 
§i prorocul 
David !
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Pe peretele de est al pronaosului



*
In balconul de sud

«

28. Sfânta 
Mucenica 
Ecaterina

i
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în balconul de nord

29. Sfânta Mucenica Paraschiva
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